INTERACTIES MEDICATIES TEGEN SCHIMMELINFECTIES
Antischimmel medicaties kunnen het effect van andere medicaties versterken.
Best is dat u dit toch eens nagaat, eventueel met uw huisarts.
ITRACONAZOLE
Itraconazole wordt vaak gedurende 1 week per maand genomen. U neemt
bijvoorbeeld de eerste week van de maand gedurende 7 dagen 4 pillen per
dag ( ofwel 4 samen bij het ontbijt of 2 s’ ochtend bij het ontbijt en 2 bij de
warme maaltijd). Best is de medicatie in te nemen met een beetje boter of vet.
Er zijn weinig nevenwerkingen. Het medicament kan wat zwaar op de maag
liggen. Uitzonderlijk kan u een veralgemeende huiduitslag ontwikkelen of een
veralgemeende misselijkheid met bleke stoelgang en donkere urine. Best is
dan dadelijk te stoppen en uw arts te contacteren.
Indien u Itraconazole neemt dient mag u sommige medicaties niet gebruiken.
Geneesmiddelen die absoluut niet mogen worden gebruikt tijdens
behandeling met itraconazole zijn : Terfenadine, mizolastine, cisapride,
triazolam, oraal midazolam, dofetilide, kinidine, pimozide, sommige
vetverlagers waaronder simvastatine, atorvastatine en lovastatine.
Voor andere medicaties is voorzichtigheid vereist bij gelijktijdige
toediening van itraconazole omdat itraconazole het effect van die
medicaties kan versterken.
Soms is het nodig om de dosis van deze andere medicaties aan te passen.
Soms is het nodig om ze even te staken tijdens de week waarin u
itraconazole neemt ( bijvoorbeeld stop van 3 dagen voor de inname tot 3
dagen erna)
Voorbeelden zijn :
- bloedverdunners ( warfarine )
- medicaties om HIV te remmen, een antiviraal ( Indavir R )
- bepaalde middelen gegeven bij kankers
- bloeddrukverlagende medicaties type Calciumantagonisten zoals

dihydropyridines en verapamil
- sommige kalmeermiddelen type benzodiazepine ( triazolam, diazepam,
alprozolam, brotizolam, midazolam)
- Bepaalde medicaties die de afweer verminderen: cyclosporine, tacrolimus
en rapamycine
- Andere: digoxine, carbamazepine, buspirone, alfentanil, rifabutine en
methylprednisolone, ebastine, reboxetine.
Tenslotte zijn er medicaties die de zuurtegraad in de maag remmen
waardoor het medicament moeilijker wordt opgenomen : voorbeelden zijn
Antiacida -H2 blokkers-protompompinhibitoren. Dit probleem kan opgelost
worden, soms door inname van itraconazole in te nemen met een beetje
cola of in andere gevallen door medicaties niet samen te nemen.
TERBINAFINE
Terbinafine neemt men s' ochtends in bij de maaltijd aan 1 co per dag.
Neveneffecten zijn meestal licht van aard. Het medicament kan wat
misselijkheid geven, zwaar op de maag liggen, wat buikpijn of lichte diarree
veroorzaken. Ernstige neveneffecten zijn zeldzaam. Beschreven werden
allergische reacties met huiduitslag, geelzucht. Neem in deze gevallen
dadelijk contact op en stop de medicatie. Ook smaakveranderingen kunnen
voorkomen.
Interacties met andere medicaties zijn minder frequent. Ze komen voor
bij volgende medicaties:
- tricyclische antidepressiva zoals clomipramine of amitriptyline-antidepressiva
van het type selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s), b.v.
paroxetine
-bepaalde geneesmiddelen van het type monoamine oxidase remmers, b.v.
selegiline dat wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson
-betablokkers zoals metoprolol of carvedilol - mexiletine, flecainide en
propafenon die worden gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen
- het antibacteriële geneesmiddel rifampicine
- het antimaagzweermiddel cimetidine
- orale anticonceptiva (‘de pil’) omdat onregelmatige menstruatiecycli of
doorbraakbloedingen bij vrouwelijke patiënten kunnen optreden, is ze minder
betrouwbaar.
- Andere geneesmiddelen: ciclosporine, terfenadine, triazolam
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